
1 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot 
hirdet a hódmezővásárhelyi Ipari Park területén levő alábbi ingatlanok 

értékesítésére: 
 
1./ Hódmezővásárhely HRSZ 14865/2   2./ Hódmezővásárhely HRSZ 14866/2 
megnevezés: kivett, ipartelep    megnevezés kivett, ipartelep 
terület: 2.361 m2     terület: 3.615 m2 
kikiáltási ár: 4.050.000.-Ft.     kikiáltási ár: 6.150.000.-Ft. 
 
3./ Hódmezővásárhely HRSZ 14867/2   4./ Hódmezővásárhely HRSZ 14868/2 
megnevezés kivett, ipartelep    megnevezés kivett, ipartelep 
terület: 3.244 m2      terület: 2.389 m2 
kikiáltási ár: 5.550.000.-Ft.    kikiáltási ár: 4.100.000.-Ft. 
 
5./ Hódmezővásárhely HRSZ 14869/2   6./ Hódmezővásárhely HRSZ 14870/2 
megnevezés: kivett, ipartelep    megnevezés kivett, ipartelep 
terület: 1.228 m2     terület: 1.973 m2 
kikiáltási ár: 2.100.000.-Ft.     kikiáltási ár: 3.400.000.-Ft. 
 
7./ Hódmezővásárhely HRSZ 14871/2   8./ Hódmezővásárhely HRSZ 14872/2  
megnevezés: kivett, ipartelep    megnevezés: kivett, ipartelep 
terület: 2.962 m2      terület: 2.986 m2 
kikiáltási ár: 5.050.000.- Ft.    kikiáltási ár: 5.100.000.- Ft. 
 
9./ Hódmezővásárhely HRSZ 14873/2             10./ Hódmezővásárhely HRSZ 6497/10 
megnevezés: kivett, ipartelep    megnevezés: kivett, ipartelep 
terület: 2.995 m2     terület: 5.387 m2 
kikiáltási ár: 5.100.000.- Ft.     kikiáltási ár: 9.200.000.- Ft. 
 
A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás: 
Több érvényes pályázat esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek időpontjáról és helyéről 
a pályázók külön értesítést kapnak. Az esetleges árverésen való részvétel feltétele 
bánatpénz megfizetése, amely a kikiáltási ár 10 százaléka. 
 
Pályázat benyújtási határideje és helye: 
2020. április 30. 1600 óra, Polgármesteri Hivatal (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) Fsz. 
22. számú iroda. A pályázat akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha a beadás helyére 
a megadott határidőn belül megérkezik.  
Kapcsolattartásra kijelölt személy: Béres László Lakás- és Helységgazdálkodási Csoport 
vezetője, elérhetősége: Tel.: 30/935-39-83.; e-mail: beres.laszlo@hodmezovasarhely.hu 
 
Pályázat benyújtási módja: 
A pályázat két példányban, papír alapon nyújtható be postai kézbesítéssel, vagy 
személyesen. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét címét (székhelyét) képviselője 
nevét, elérhetőségét, valamint a pályázó vételi szándékát tartalmazó nyilatkozatot. 
 
A meghirdetett ingatlanok tulajdoni lapja, valamint a térkép megtekinthető a Polgármesteri 
Hivatal fsz. 22. számú irodájában, az ingatlanok helyszíni megtekintésére előzetes 
egyeztetést követően nyílik lehetőség. Az eladásra meghirdetett önálló ingatlanokra külön – 
külön, vagy tömbösítve is nyújtható be pályázat, a tömbösített ingatlanokra benyújtott 
pályázatok esetén az árverés is tömbösítetten kerül lefolytatásra. 
 
A pályázati felhívás megjelenik az Önkormányzat honlapján, helyi hirdetőújságban, valamint 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a kiírás napjától a pályázat benyújtása határidejének 
napjáig. 


